
  

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE 
Vodnikova cesta 155,   1000    Ljubljana,   Slovenija  

  Tel: +386 (01) 513-65-02   Fax: +386 (01) 513-65-05 
e-mail: info@atletska-zveza.si 

 
Z  A  P  I  S  N  I  K 

 
21. seje Tekmovalne komisije AZS (v nadaljevanju: TK AZS), ki je bila v četrtek, 15. marca 2007 
ob 17.00 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije. 
 

Prisotni:  Gabrijel Ambrožič, Peter Drofenik, Zdravko Peternelj, Benjamin Piškur in Darjo 
Pungartnik 

 
 

Dnevni red: 
1. Pregled zapisnika 20. seje TK AZS 
2. Analiza poročil delegatov AZS 
3. Homologiranje rekordov 
4. Izobraževanje vodje tekmovanj in vodje tajništev 
5. Seznanitev s standardom ISO 9001 : 2000 
6. Razno 

 
AD 1. 
Sklepi 20. seje TK AZS so bili realizirani ali pa so v realizaciji. 
 

Sklep št. 1 
Zapisnik 20. seje se potrdi. 

 
AD 2. 
 
3. februar 2007 – DP v dvorani za pionirski kategoriji U16 v Ljubljani 
                              (organizator AD Kronos Ljubljana) 
 
Tekmovanje je bilo dobro pripravljeno in je potekalo brez zastojev. 
Organizator ni zagotovil zadostno število semaforistov. 
 

Sklep št. 2 
Ocena tehnične službe se zniža iz 5 na 4. 

 

Sklep št. 3 
Komisija ne bo izrekla kazni za nenastope pionirjev in pionirk U16 na državnem prvenstvu. 

 
3. in 4. februar 2007 – DP v mnogobojih v dvorani za članski kategoriji na Dunaju 
 
Organizator na Dunaju ni omogočil nastopa slovenskim mnogobojkam, ker je bilo prijavljeno 
veliko domačih atletinj. Našim mnogobojkam je bila dana možnost, da nastopijo v disciplinah 
mitinga ali pa bodo eventuelno dobile priložnost v primeru odpovedi domačih atletinj. Na Dunaj je  
odpotovala le ena slovenska atletinja, ki je nato nastopila v 5-boju in izenačila st. mladinski rekord. 
 
Zaradi velikega števila prijavljenih tekmovalcev so bili le-ti razdeljeni v dve skupini. Discipline 
članskega 7-boja se za atlete, ki so nastopili v drugi skupini, niso odvijale v predpisanem zaporedju. 
Ti atleti so tekmovali v naslednjem zaporedju disciplin: 60m, palica, krogla, 60m ovire, daljina, 
višina, 1000 m. 



Sklep št. 4 
Butara Denis (Fit Brežice) in Repnik Tadej (Almont Slov. Bistrica) sta nastopila v drugi 
skupini po zgoraj navedenem zaporedju disciplin, zato se jima priznajo samo rezultati, 
doseženi v posameznih disciplinah 7-boja, ne prizna pa se končni seštevek točk 7-boja. 

 
10. februar 2007 – DP v dvorani za st. mladince / mladinke v Celju 
                                (organizator AD Kladivar Celje) 
 
Tekmovanje je bilo dobro organizirano in izvedeno. Vse službe organizacije tekmovanja so 
delovale brezhibno. Tekmovališča so bila v redu opremljena, le tekmovališče za troskok, kljub 
sklepu TK AZS, ni imelo vgrajene nobene odrivne diske. 
 
Delegat AZS je na pritisk trenerja Alberta Šobe naknadno uvrstil v štartno listo atletinjo Primc 
Kristino, ki jo klub sploh ni prijavil. 
 

Sklep št. 5 
TK AZS diskvalificira atletinjo Primc Kristino, ker ni bila prijavljena v predpisanem roku. 
Vrstni red teka na 60 m je sledeči: 

 

FINALE A  
Uvr. Št. AZS Priimek in ime Klub  Letnik   Rezultat  

 1    17    646   Sitar Alja   DOM   1992   7.62  
 2    92    966   Strajnar Sara   MASS   1989   7.68  
 3    119    3324   Zupanič Tamara   TRK   1993   8.00  
 4    14    660   Hribar Klara   DOM   1992   8.10  
 5    112    3434   Holc Tea   PT   1990   8.21  
     132       Primc Kristina   MASS   1991   DQ 
 

Sklep št. 6 
Na DP v dvorani za st. mladince / mladinke niso nastopili: 

o FIT: Deržanič Rok (60m) 
o KLC: Brečko Jernej (60m, 60m ovire), Hafner Tadej (60m) 
o KOČ: Jurkovič Luka (60m) 
o KRO: Komuškič Miha (60m), Štigl Dušan (višina) 
o MASS: Bezlaj Andraž (daljina), Starkl Jure (daljina), Strnad Maja Ana (višina), Tomičič Prezelj 

Joni (daljina) 
o VEL: Jelen Urška (60m), Čivič Dario (daljina, troskok) 

 

V skladu s točko 4.1.18, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2007 morajo društva plačati kazen 
v višini 4 € za vsak nenastop. 

 
11. februar 2007 – DP v dvorani v suvanju krogle za vse kategorije v Slovenski Bistrici  
                                 (organizator AD Almont Slovenska Bistrica) 
 
Tekmovanje je bilo dobro pripravljeno in izvedeno. 
Delegat AZS je spremenil urnik tekmovanja – z meti so pričele mlajše kategorije, nadaljevali st. 
mladinski in končali članski kategoriji. Z dolžino metov se je krog pomikal vedno bolj nazaj. 
 

Sklep št. 7 
Pri pripravi Razpisov tekmovanj za leto 2008 je potrebno paziti na urnik izvedbe suvanja 
krogla za posamezno kategorijo. 

 

Sklep št. 8 
Na DP v dvorani v suvanju krogle niso nastopili: 

o ASB: Sitar Damjan, Repnik Tadej 
o KRKA: Drčar Matej 

 

V skladu s točko 4.1.18, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2007 morajo društva plačati kazen 
v višini 4 € za vsak nenastop. 



 

17. februar 2007 – DP v dvorani za člane / članice v Šempetru pri Gorici 
                                 (organizator AK Gorica Nova Gorica) 
 
Tekmovanje je bilo slabše pripravljeno, na tekmi ni bilo pravega vzdušja, kar je posledica majhnega 
števila nastopajočih. 
Štarter, pomočnik štarterja in sodniki ob palici so slabše opravili svoje delo. 
 

Sklep št. 9 
AK Gorica Nova Gorica mora na prihodnjih tekmovanjih odgovorneje pristopiti k organizaciji 
tekmovanj. 
 

Sklep št. 10 
TK AZS daje pobudo Strokovnemu odboru atletskih sodnikov Slovenije, da obravnava 
sodniško delo na članskem državnem prvenstvu v dvorani. 
Prav tako naj strokovni odbor sodnikov preveri, ali ne bi v prihodnje na tekmovanja v Novi 
Gorici poslali kot pomoč štarterja in nadzornika štartov. 
 

Delegat AZS je naredil napako pri določanju finalistk teka na 60 m. Po odpovedi nastopa Merlene 
Ottey v finalu, je v štartno listo uvrstil drugo tekmovalko. 
 

Sklep št. 11 
V primeru, da se atlet odpove nastopu v finalnem teku, se v finale ne uvrsti noben dodaten 
tekmovalec. 
Rezultati A in B finala na članskem državnem prvenstvu v dvorani v Šempetru pri Gorici se 
priznajo. 

 

Sklep št. 12 
Na DP v dvorani za člane / članice niso nastopili: 

o ASB: Waldhuber Natalija (višina) 
o FIT: Ogorevc Mitja (60m) 
o GO: Česnik Tadej (60m), Kerševan Jana (višina), Bratož Marko (daljina), Batagelj Andrej (troskok) 
o KLC: Pintar Jan (palica) 
o KRKA: Rangus Mija (daljina) 
o MASS: Predanič Gašper (60m), Predanič Rok (60m), Suhadolnik Tilen (60m) 

 

V skladu s točko 4.1.18, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2007 morajo društva plačati kazen 
v višini 4 € za vsak nenastop. 

 
18. februar 2007 – DP v dvorani v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje / pionirke  
                                U14, U12 v Slovenski Bistrici (organizator AD Almont Slovenska Bistrica) 
 
Tekmovanje je bilo dobro pripravljeno in izvedeno, vendar na tekmi niso nastopili večji klubi 
(MASS Ljubljana, Kronos Ljubljana, Triglav Kranj, Krka Novo mesto, Koper, Kladivar Celje, …). 
 

Sklep št. 13 
TK AZS predlaga strokovnemu svetu, da skupaj proučimo, ali ne bi bil obvezen nastop na DP 
v mnogoboju za to starostno kategorijo, glede na to, da je manjkalo kar precej klubov. 
 

Sklep št. 14 
Organizator mora do naslednje tekme v dvorani obnoviti črte, ki razmejujejo steze in 
zagotoviti zadostno količino mivke v jami za daljino. 



Sklep št. 15 
 

Zaradi napačnega tolmačenja pravil o ekipnem vrstnem redu – upoštevani so bili tudi klubi s 
po dvema uvrščenima atletoma, je TK AZS določila naslednji vseekipni vrstni red: 
 

PIONIRJI U14 PIONIRKE U14 
1. PMB 5131 točk  1. PMB 5342 točk 
2. MED 4043 točk  2. ŠPELA 4899 točk 
3. ŠPELA 3751 točk  3. ASB 4888 točk 
    4. ŽALEC 3678 točk 
    5. OŠ Pohorski odred 3433 točk 
 

PIONIRJI U12 PIONIRKE U12 
1. PMB 3330 točk  1. ASB 4067 točk 
2. ŠPELA 2218 točk  2. PMB 3965 točk 
3. DOM 1886 točk  3. ŠPELA 3035 točk 
    4. OŠ Pohorski odred 2968 točk 
 

Sklep št. 16 
Komisija ne bo izrekla kazni za nenastope pionirjev in pionirk U14 in U12 na državnem 
prvenstvu v mnogoboju. 

 
3. marec 2007 – Zimsko prvenstvo v metih za članski in ml. mladinski kategoriji v Brežicah  
                            (organizator AK FIT Brežice) 
 
Organizator je ob manjšem številu osebja v posameznih službah korektno in uspešno izvedel 
tekmovanje. 
 

Sklep št. 17 
TK AZS zahteva, da AK Fit Brežice odpravi vse pomanjkljivosti 
– dotrajana mreža na tekmovališču diska in kladiva, 
– ogrodje za mrežo pri kladivu je prenizko in 
– uredi objekt v skladu s pravili, da se na ta način zagotovijo verodostojni pogoji za 

doseganje rezultatov. 
Rok za odpravo pomanjkljivosti je 31. avgust 2007. 

 

Sklep št. 18 
Na Zimskem prvenstvu v metih za članski in ml. mladinski kategoriji niso nastopili: 

o FIT: Deržanič Rok (disk), Žalac Mitja (kladivo) 
 

V skladu s točko 4.1.18, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2007 mora društvo plačati kazen 
v višini 4 € za vsak nenastop. 

 
3. in 4. marec 2007 – DP v dvorani v mnogobojih za st. in ml. mladinski ter pionirski  
                                    kategoriji v Slovenski Bistrici (organizatorja AK Poljane Maribor in AD  
                                    Almont Slovenska Bistrica) 
 
DP v mnogobojih sta v skupni organizaciji izpeljala AD Almont Slovenska Bistrica in AK Poljane. 
Obema organizatorjema gre zahvala, ker sta pravočasno uvidela pomembnost tovrstnega 
tekmovanja. Tekmovanje je bilo dobro pripravljeno in se je hitro odvijalo. 
K hitremu odvijanju je pripomogla odločitev TK AZS, da se je spremenilo zaporedje disciplin pri 
članicah, st. in mlajših mladinkah ter pionirkah zaradi prilagoditve pogojem v dvorani v Slovenski 
Bistrici. 
Tajništvo tekmovanja in Timing Ljubljana nista izdelala rezultatne liste v skladu z Razpisi 
tekmovanj – rezultati mnogobojcev in mnogobojk niso bili točkovani v posameznih disciplinah. 



Sklep št. 19 
TK AZS izreka pohvalo AD Almont Slovenska Bistrica in AK Poljane Maribor za skupno 
organizacijo DP v mnogobojih. 

 

Sklep št. 20 
Vsi organizatorji tekmovanj morajo na mnogobojskih tekmovanjih za vse starostne kategorije 
poskrbeti, da bodo rezultati v posameznih disciplinah točkovani in da ne bo zbir točk samo v 
skupni razpredelnici. 

 
10. marec 2007 – Zimsko prvenstvo v metih za st. mladinski in pionirski kategoriji v Brežicah  
                            (organizator AK FIT Brežice) 
 
Tekmovanje je bilo zgledno pripravljeno. Organizator je za dobitnike medalj pripravil tudi 
praktične nagrade. 
Vodja tekmovanja je hkrati opravljal še funkcijo sodnika, glavni sodnik pa je bil tudi 
napovedovalec in vodja ceremoniala. V štartni listi navedeni napovedovalec ni bil prisoten. 
 

Organizator je brez razpisa in brez predhodnega posvetovanja s TK AZS oziroma delegatom AZS v 
štartno listo uvrstil veterane za nastop v kopju in disku. Na tekmovanju jim je delegat AZS dovolil 
nastopiti, ker jih ni bilo več možno obvestiti o morebitni drugačni odločitvi. 
 

Mreža na tekmovališču diska in kladiva je dotrajana, ogrodje za mrežo pri kladivu je prenizko, 
kovinski rob je deloma zvit zaradi udarcev kladiva. 
Zaustavni prag pri krogli je potreben obnove in ne nalega natančno na kovinski rob kroga. 
Na tekmovanju ni bilo semaforjev. 
 

Sklep št. 21 
TK AZS zahteva, da AK Fit Brežice odpravi vse pomanjkljivosti – dotrajana mreža na 
tekmovališču diska in kladiva, ogrodje za mrežo pri kladivu je prenizko, kovinski rob je 
deloma zvit zaradi udarcev kladiva, zaustavni prag pri krogli – in uredi objekt v skladu s 
pravili, da se na ta način zagotovijo verodostojni pogoji za doseganje rezultatov. 
Rok za odpravo pomanjkljivosti je 31. avgust 2007. 
 

Sklep št. 22 
Na tekmovanju so nastopili veterani izven konkurence, predvsem člani VAD Ljubljana, v 
disciplinah in z orodji razpisanega zimskega prvenstva. Organizator ni razpisal mitinga v 
metalskih disciplinah – disk in kopje, zato TK AZS diskvalificira vse nastopajoče veterane v 
metu diska in kopja. 
 

Sklep št. 23 
Na Zimskem prvenstvu v metih za st. mladinski in pionirski kategoriji niso nastopili: 

o KRKA: Drčar Matej (disk, kopje) 
o KRAŠKI TEKAČI Sežana: Narancsik Zoltan (kopje) 
o MASS: Drev Dominkuš Vitja (disk), Majcen Matija (kladivo) 
o SAT: Ravnikar Rok (disk) 

 

V skladu s točko 4.1.18, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2007 morajo društva plačati kazen 
v višini 4 € za vsak nenastop. 

 

Sklep št. 24 
Komisija ne bo izrekla kazni za nenastope pionirjev in pionirk U16 na zimskem prvenstvu v 
metih. 

 

Sklep št. 25 
Komisija izreka kazen AD MASS Ljubljana za nepravočasno prijavo atleta v disciplini meta 
diska za st. mladince. 

 

V skladu s točko 4.1.18, alinea (j) Razpisov tekmovanj 2007 mora društva plačati kazen v višini 21 €. 



AD 3. – Homologiranje rekordov v dvorani 
 
ČLANICE 
400 m 53.11 LANGERHOLC Brigita-76 TRK 30.01.2007 Dunaj 
 52.81 LANGERHOLC Brigita-76 TRK 11.02.2007 Karlsruhe 
Troskok 14.48 ŠESTAK Marija-79 MASS 06.02.2007 Düsseldorf 
 
MLAJŠI MLADINCI 
60 m 6.91 MOLIČNIK Matic-90 KRO 10.02.2007 Celje 
Krogla-5 16.98 ŠPILER Marko-90 FIT 28.01.2007 Slovenska Bistrica 
 17.17 ŠPILER Marko-90 FIT 28.01.2007 Slovenska Bistrica 
 17.50 ŠPILER Marko-90 FIT 28.01.2007 Slovenska Bistrica 
 17.62 ŠPILER Marko-90 FIT 28.01.2007 Slovenska Bistrica 
 18.19 ŠPILER Marko-90 FIT 11.02.2007 Slovenska Bistrica 
 
MLAJŠE MLADINKE 
Daljina 5.96 BRATKIČ Maja-91 GO 10.02.2007 Celje 
Troskok 12.98 BRATKIČ Maja-91 GO 10.02.2007 Celje 
 
PIONIRKE (U16) 
Krogla-3 11.04 LEBENIČNIK Monika-92 KLC 11.02.2007 Slovenska Bistrica 
 12.01 LEBENIČNIK Monika-92 KLC 11.02.2007 Slovenska Bistrica 
 12.19 LEBENIČNIK Monika-92 KLC 11.02.2007 Slovenska Bistrica 
 12.71 LEBENIČNIK Monika-92 KLC 04.03.2007 Slovenska Bistrica 
 
PIONIRJI (U14) 
60 m 7.80 ŽELKO Blaž-94 PMB 18.02.2007 Slovenska Bistrica 
 
PIONIRJI (U12) 
Daljina (cona) 4.58 PERKO Rene-96 PMB 18.02.2007 Slovenska Bistrica 
 4.69 PERKO Rene-96 PMB 18.02.2007 Slovenska Bistrica 
 
PIONIRKE (U12) 
Daljina (cona) 4.50 DOVER Danaja-96 ASB 18.02.2007 Slovenska Bistrica 
 
Sklep št. 26 

TK AZS potrdi zgoraj navedene rezultate kot nove rekorde na prostem. 
 

AD 4. 
V programu dela TK AZS za leto 2007 je izobraževanje za vodje tajništva in vodje tekmovanj. 
Izobraževanje je bilo v program uvrščeno tudi na željo klubov. Vsa društva so že prejela obvestilo o 
izobraževanju. Rok za prijavo je 19. marec 2007, vendar zaenkrat kaže na zelo slab odziv s strani 
klubov. 
 
AD 5. 
1. 
Sistem vodenja kakovosti na Atletski zvezi Slovenije je urejen s Poslovnikom kakovosti in je 
namenjen predstavitvi izvajanja sistema vodenja kakovosti.  
Celoten sistem vodenja kakovosti primarno opredeljuje delovanje pisarne AZS, sekundarno pa tudi 
vseh drugih organov in združenj AZS. 
Notranja presoja sistema kakovosti je bila 21. marca, zunanja presoja pa bo 2. aprila 2007. Na 
področju Slovenije bo AZS prva športna organizacija, ki bo prejela certifikat ISO 9001 : 2000. 
 

V ta namen morajo delovna telesa upravnega odbora poenotiti delovanje, voditi projekte in 
evidenco sklepov v skladu s  sistemom kakovosti. 
 

Pri pregledu evidence sklepov TK AZS ugotavlja, da ni bil realiziran sklep št. 3, ki je bil sprejet na 
19. seji TK AZS dne 11.12.2006. Benjamin Piškur je bil zadolžen, da pripravi predlog tekmovanj v 
krosu, ki bi potekala v obliki lige in naj bi predlog obravnaval strokovni svet. S strani strokovnega 
sveta je bil buren odziv, da to ni pristojnost TK AZS. 



Strokovni svet je kasneje na predlog glavnega trenerja za teke pripravil podoben sistem tekmovanj 
mimo vednosti TK AZS. 
 

Sklep št. 27 
TK AZS ustavi zadano nalogo priprave predloga tekmovanj v krosu. Predsednika tekmovalne 
komisije in strokovnega sveta se dogovorita o pristojnosti dela obeh komisij. 

 
2. 
Društva so bila večkrat povabljena za prevzem tekmovanj, ki so v koledarju AZS in za katere še 
vedno nimamo organizatorjev. 
 

Sklep št. 28 
TK AZS je opravila več razgovorov z morebitnimi organizatorji, hkrati pa naprošamo tudi  
generalnega sekretarja AZS, da pomaga pridobiti organizatorje za ekipno člansko tekmo, za 
državno prvenstvo v mnogobojih in za APS v mnogobojih. 

 
AD 5. - Razno 
 

1. 
TK AZS je bila seznanjena z dopisom ŽŠD Maribor o prepovedi uporabe stadiona s strani AD 
Maribor 98 zaradi preteklih finančnih obveznosti. Z dopisom je seznanjen tudi predsednik AZS. V 
reševanje zadeve je vključen generalni sekretar. 
 
2. 
TK AZS je obravnavala dopis Športnega zavoda Nova Gorica o problematiki metališč kladiva. Z 
rekonstrukcijo pomožnega igrišča je bila odstranjena zaščitna mreža za kladivo, v planu pa je 
zagotovitev drugega primernega zemljišča za novo postavitev metališča za kladivo, ki pa ne bo 
dokončano do letošnjega članskega državnega prvenstva. V ta namen Športni zavod predlaga 
izvedbo kladiva na stadionu v italijanski Gorici. 
 

Sklep št. 29 
TK AZS ugotavlja, da je možno izvesti met kladiva na tako pomembnem prvenstvenem 
tekmovanju kot je državno prvenstvo tudi na stadionu v Novi Gorici. Poškodovano travnato 
rušo je možno obnoviti v zelo kratkem času – takoj po državnem prvenstvu in s tem ni 
ogrožena izvedba tekem v slovenski nogometni ligi. 
V skrajnem primeru, da to ne bi bilo možno, bo organizator lahko izvedel tekmovanje v metu 
kladiva v italijanski Gorici po urniku iz Razpisov tekmovanj 2007. Organizator mora 
poskrbeti za prevoz atletov in atletinj iz Nove Gorice v italijansko Gorico in nazaj. 

  

3. 
AK Domžale bo na tekmovanjih na prostem nastopal z novimi dresi – sive barve. 
 

4. 
Na koledarski borzi 2007 je bilo veliko pripomb na poslovnik koledarske borze. V ta namen bomo 
društvom poslali v presojo isti predlog poslovnika. Na podlagi predlogov do 15. maja 2007 bo TK 
AZS pripravila predlog poslovnika koledarske borze 2008 za obravnavo na seji UO AZS. 
 

Sklep št. 30 
Društva pošljejo pripombe na Poslovnik koledarske borze do 15. maja 2007. Na osnovi 
pripomb in pobud društev bo TK AZS pripravila predlog poslovnika za obravnavo na seji UO 
AZS. 

 
Zapisal: 
Zdravko Peternelj 
 

Tekmovalna komisija AZS 
predsednik 

Gabrijel Ambrožič 


